SOUKROMÁ STAVEBNÍ FIRMA

PODLAHÁŘSKÉ PRÁCE

• PVC, vinyl, marmoleum, Hydrocork
• koberce (bytové, zátěžové)
• korek (přírodní, barevný)
• plovoucí podlahy
• broušení a stěrkování

STÍNÍCÍ TECHNIKA

• žaluzie, markýzy, předokenní rolety,
venkovní žaluzie
• sítě proti hmyzu
• látkové rolety
• prodej náhradních dílů stínící techniky
• e-shop

Sportovní 769/12a, 682 01 Vyškov, tel.: 517 440 028, mobil: 736 534 516,736 534 500
e-mail: tanex@seznam.cz, www.tanex-vyskov.cz • výdejní místo zásilek (Ppl, Dpd, Gls)

Firma Jatky Bučovice, s. r. o.
s dlouholetou tradicí hledá právě vás!

Švýcarská strojírensko zámečnická firma se sídlem ve Vyškově hledá

k okamžitému nástupu

svářeče CO2 • svářeče TIG
Požadujeme:
– platný svářečský průkaz (pro pozici svářeč)
– schopnost čtení a porozumění technické dokumentaci
a samostatného řešení úkolů
– zodpovědný a aktivní přístup k práci

■ ŘIdič pro nákladní dopravu a pro přepravu
zvířat sk. C,E, (možnost zvýšení profesní
kvalifikace)

Nabízíme:
– práci na hlavní pracovní poměr se smlouvou na dobu neurčitou
– odpovídající platové podmínky
– jednosměnný provoz
– kvartální bonus za přítomnost
– stravenky
– přátelský kolektiv a zázemí prosperující firmy
– zajímavou práci v kusové výrobě (strojírenství)
– zajištění čištění firemních pracovních oděvů.

■ Elektrikář – na Farmu Nevojice

Bližší informace naleznete na internetových stránkách firmy: www.jmqc.cz

Hledáme nové kolegy na pozice:

■ Pracovník do expedice masa

Upozorňujeme čtenáře a inzerenty, že Region
i nadále vychází ve 14denních intervalech.

■ Pracovník pro pomocné práce

Další číslo vyjde 29. 7.

■ Řezník, řeznice (možnost zaučení)

■ Pracovník pro úklid provozu
(možnost i zkrácený úvazek)

Provozní doba redakce:
Pondělí, úterý, čtvrtek, pátek

Nabízíme dobré platové ohodnocení, benefity (prémie, 13. plat,
zaměstnanecké balíčky, závodní stravování).

9–12, 13–14 hodin
Středa zavřeno
e-mail: region@respol.cz

Žádosti posílejte na e-mail: sekretariat@jatkybucovice.cz
Kontaktní osoba paní Zápotocká – tel. 517 326 133, 720 951 035.

BOJLER JE NUTNÉ ČISTIT
V PRAVIDELNÝCH
INTERVALECH.

ČIŠTĚNÍ A MONTÁŽ
ELEKTRICKÝCH
BOJLERŮ.
P. Navrátil, tel.: 776 006 659
ČALOUNICTVÍ KRULICH
Opravím sedací soupravy,
starožitný nábytek, židle a jiné.
Velký výběr potahových látek.
Odvoz i dovoz zajistím.
Drnovice 237,
mob.: 604 560 372

PODLAHÁŘSKÉ PRÁCE
MG SYSTEM

* Plovoucí podlahy
* Parkety třívrstvé
* Renovace parket
* PVC – LINO – KOREK
* Bohatý výběr vzorků
Gula Michal, Rašovice 225

Mob.: 777 177 770, tel.: 517 379 911

Krbové brikety RUF
Společnost TRASKO BVT, s. r. o.
vypisuje výběrové řízení na pozici:

PŘÍPRAVÁŘ/ROZPOČTÁŘ /-KA
vodohospodářských staveb
Požadujeme:
■ alespoň 3 roky praxe, zkušeností s rozpočtovým
programem
■ min. ukončené SŠ vzdělání
■ ŘP sk. B
■ orientaci v oboru, znalost práce na PC
■ samostatnost, pečlivost
Nabízíme:
■ plat 35 000 Kč–50 000 Kč (35t is. nástupní plat, 40 tis. po
zkušební době, 50 tis. po zapracování podle výsledků)
■ 13. plat, pravidelné zvýšení platu
■ volná pracovní doba,
■ stabilní a dlouhodobá práce
■ příspěvek na stravování
Nabídky včetně životopisu zasílejte na adresu:
TRASKO BVT, s.r.o., Na Nouzce 487/8, 682 01 Vyškov,
e-mail: j.urbanek@trasko.cz, tel.: 723 112 144

Kontakt – e-mail: prace@jmqc.cz, tel: 730 513 837

10 kg
dub, buk

48,-

Válcové brikety
8 kg dubové

42,-

Zahradnictví Reich, R. A. 3
Rousínov, telefon: 603 376 826

Žaluzie
Dveřní sítě
Sítě proti hmyzu
Tel.: 517 367 326,
604 863 437

Inzerujte v Regionu – Info na tel.:

517 342 756

S Regionem ušetříte!
Sleva u 3. otištění komerční
i soukromé inzerce 50 %!

